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КартКа №1
1. Прочитай. Знайди і випиши головні члени 

речень. Визнач, якою частиною мови вира-
жені присудки.

Щось припізнились того року понурі 
осінні дощі. Тепло і тихо. На межі червоніє 
рясними кетягами кущ калини-гордовини. 
Поблискують тонкі павутинки, наче згад-
ка про бабине літо. На Омеляновій кручі 
палають багряні багаття кленового гаю. 
Внизу, у видолинку, в’ється струмок, по-
цяткований жовтим листям осики... 

С. Мацюцький

2. Випиши з тексту виділені дієслова, добери 
до них синоніми.
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КартКа №2
1. Прочитай. Випиши дієслова з іменниками, 

до яких вони відносяться. В дужках запиши 
питання до дієслів.

Недавно ще гула метелиця,
іще лежить в низинах сніг,
а вже барвінку листя стелиться
зеленим килимом до ніг.

              Н. Забіла

2. Прочитай. Запиши дієслова у порядку підси-
лення дії (руху) разом з відповідними імен-
никами у множині.
Йде, шкандибає, мчить, крокує, летить, 
біжить.
Солдат, олень, дідусь, супутник, хлопець, 
автомобіль.
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КартКа №3
1. Прочитай. Випиши дієслова в неозначеній 

формі.
Думають, мріяти, бачить, прибігти, читав, 
співати, малюватиму, стоїть, розмовляти, 
зеленіють, навчатися, знати, одягається, 
здогадатися, усміхаються, розбудити.

2. Від поданих іменників утвори і запиши діє
слова в неозначеній формі.

друг — 

зелень — 

сівба — 

сміх — 

праця — 

дзвін — 
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КартКа №4
1. Подані вислови заміни одним словом. Виді-

ли суфікси в дієсловах неозначеної форми.

Пекти раків — 

Закарбувати в пам’яті — 

Накивати п’ятами — 

Варити воду — 

Пасти очима — 

Слова для довідки: вередувати, втікати, 

стежити, запам’ятати, червоніти.

2. До поданих дієслів добери і запиши антоніми.

починати — 

плакати — 

одягатися — 

руйнувати — 

загубити — 

зав’язувати — 

піднімати — 

пам’ятати — 


